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Klik på "Book bane udendørs" under menupunktet "Banebooking" for at
booke udendørsbanerne
Eller vælg "Book SIC indendørs" for at booke klubbens ene indendørs
fuldbane i vinterperioden.

Vær opmærksom på at det koster penge at booke den indendørs bane. Du skal
derfor bekræfte din booking, så du accepterer at der sendes en faktura til dig.

Du kommer nu ind til denne side, hvor du kan se banebookinger i den uge du er i nu:

Se info om de forskellige sektioner på banebookingen herunder…
Her kan du vælge følgende for at specifere
hvor mange dage du vil have i oversigten.
Vælg her dato for hvornår du vil booke din bane.
(Hvis det ikke er indenfor den uge du befinder dig i)

Bane 1-6 (B1-B6)

De røde tider er spærrede for booking.
Det kan være af forskellige årsager, såsom:
- Turnering/holdkamp
- Dårlig stand af baner

Regler for banebooking:
Ledig til at booke.
- Du må kun have to aktive banebookinger på samme tid.
Så snart den ene tid er overstået, kan du booke en time mere.
- Du kan kun booke 2 uger frem i tiden.
- Der skal minimum være to personer tilknyttet en booking

Hvordan booker du en bane:
1:
Tryk på den grå firkant ud for den bane, tid og dato du ønsker.

2:
Dette vindue dukker op:
Her kan du se hvilken tid, dato og bane, du er ved at booke.
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Er allerede booket.

3:
Tryk på knappen:

4:
Dette vindue dukker op:

5:
I søgefeltet skal du søge efter dem du skal spille med.
Du kan søge efter navn eller medlemsnummer.
Tryk på "Vælg"-knappen ud for personerne du vil spille med.

6:
Når du har valgt dem du vil spille med trykker du på "Book nu"

7:
Din booking er nu færdig.
Dine medspillere og du vil nu modtage en mail med besked om bookingen.
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